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ACTA JUNTA OCTUBRE 2020 - 2 

Lloc de reunió Meet (telemàtica) 
Dia 23/10/2020 
Hora inici/fi 18.00h. - 19.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA: 
 

Nom Càrrec 

David Loyo  
Raquel Molina 
Bernat Borràs 
Belén Roca 
Carles de Castro 
Jordi Gimeno 
Sandra López 
Ángela Arjona 
Núria Vallet 
 
Azahara González 
Dani Cuadros 
Dolors Videra 
Eli Vilalta 
Juan Carlos Sánchez 
Quim Preixens 
Núria Torras 
Carmen Ortiz 
Anna Salve 
Juli Caterin Escobar 
 

President 
Vice-presidenta 
Secretari 
Tresorera 
Vocalia de comunicació 
Vocalia de camins escolars 
Vocalia d’extraescolars 
Vocalia d’AMPA Activa 
Vocalia de comunicació 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior 
2. Presentació nous membres de la Junta 
3. Preparació Assemblea General Ordinària (6/11/2020) 
4. Torn obert de paraula 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: S’aprova l’acta anterior (02/10/2020). 
 

2. Presentació nous membres de la Junta: 
 
En David Loyo exposa els càrrecs de la Junta que quedaran vacants: 
 

• Presidència 

• Vicepresidència 

• Tresoreria 
• Vocalia d’extraescolars 

• Vocalia AMPA Activa 

• Vocalia de festes 
 
Es fa la presentació de tots els presents, tant els membres de la Junta com la resta que s’han 
connectat a la reunió. 
 
En David Loyo comenta la situació general de l’AMPA i les funcions que fa i ha fet. En David té 
intenció de seguir vinculat a l’AMPA, però no en funcions de president, sinó possiblement amb la 
vocalia d’AMPA Activa. També explica les funcions que té el càrrec de president. 
 
La Raquel Molina exposa les funcions de vicepresidenta, amb temes centrals el Consell Escolar i 
també la comissió de menjadors. 
 
La Sandra López explica la vocalia d’extraescolars i la seva funció. 
 
La Belén Roca exposa el què fa tresoreria, de control de despeses i seguiment del full de socis. 
 
L’Ángela Arjona comenta les funcions de la vocalia d’AMPA Activa. 
 

3. Preparació Assemblea General Ordinària: 
 

La Belén Roca exposa l’estat de comptes, que es va tancar a 31/08/2020 amb superàvit, donada la 
situació de pandèmia existent des del març. Hi havia un saldo de 13.302,64 euros en aquesta data. 
Per a aquest curs 2020-21 hi ha 134 socis de l’AMPA, hi ha hagut un increment després de 
l’enviament del missatge per Dinantia, però encara s’està per sota d’anys anteriors. 
 
Per al pressupost 2020-21 la Belén Roca fa una proposta de pressupost, que caldrà acabar de polir 
per determinar quants diners es destinen a AMPA Activa, festes, beques, etc Es proposa ampliar 
beques de 250 a 500 euros, ja que possiblement aquest any siguin més necessàries. Al proper 
Consell Escolar del dia 27 d’octubre es consultarà si hi ha alguna necessitat específica que calgui 
cobrir. 
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4. Torn obert: 
 

• Tancament carrer Giralt i Serrà durant hores entrada i sortida de l’escola. En Jordi Gimeno  
ha fet la petició formal a l’Ajuntament de Terrassa, tal com se’ns va informar. 

• Aparcament Esclat: en Jordi Gimeno s’informarà de si encara està vigent el servei de 
poder estacionar gratuïtament en les hores de recollida escolar. Si el servei segueix actiu 
des de Comunicació se’n farà difusió. 

• En David Loyo emplaça als assistents a la reunió que vulguin participar activament a 
l’AMPA que contactin amb algun dels membres de la Junta o bé que enviïn un correu 
electrònic a info@ampaelvapor.cat 

 
 
La propera reunió serà l’Assemblea General Ordinària de 2020, a celebrar el proper divendres 6 de 
novembre a les 18 hores via telemàtica. 
 
 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del 
president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 
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